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הירדנית ההאשמית ,עקבה  18בינואר 1996
חוזה השלום בין ישראל לירדן 26 ,באוקטובר 1994
סרברו ,ח ,2012 ,.גבולות ישראל היום ,המרכז למיפוי ישראל ,עמ' ,61-32
165-128
סרברו ,ח ,.אדלר ,ר ,2010 ,.מדידות ומיפוי ישראל  ,2010-1920המרכז
למיפוי ישראל ,עמ' 97-96
שושני ,מ ,.שיק ,א ,.סרברו ,ח ,.תשס"ד" ,פרספקטיבה כרטו־מורפולוגית

ברור ,מ ,1988 ,.גבולות ישראל ,תל אביב
ריאיון עם אליקים רובינשטיין ,מרס 2011
רובינשטיין ,א" ,.השלום בין ישראל וירדן :אנטומיה של משא ומתן",
משרד החוץ— 50השנים הראשונות ,משרד החוץ
נבו י( ,.עורך) ,שכנים במבוך :יחסי ישראל-ירדן לפני הסכם השלום
ואחריו ,מרכז יצחק רבין לחקר ישראל ,תל אביב
סרברו ,ח",.גבול ישראל-ירדן בערבה" בקובץ זה
סרברו ,ח" ,.הסכם הגיוני והגון" בקובץ זה
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שאפשרו שימוש בתצלומיהם בספר:
הצלמים והגופים ִ

יהל אבני עמ' 310 ,208 ,190
רוני אוסטרייכר עמ' 83 ,80 ,76
נטע אור עמ'  19 ,2תחתונה 57-56 ,)2(55 ,52 ,)2(51 ,41 ,33 ,32 ,24 ,מרכזית 57 ,תחתונה 74 ,58 ,תחתונה,150 ,87 ,)2(86 ,
262 ,261 ,251 ,246 ,236 ,206 ,185 ,152 ,151
ארז בן יוסף עמ' 123 ,121 ,116 ,112
ארכיון אגד עמ' 165
ארכיון עין יהב עמ'  189 ,188 ,187, 186 ,181 ,)2(179 ,178 ,)2(177, 176 ,175 ,170 ,111עליונה 194 ,תחתונה245 ,214 ,202 ,
איתן בן חיים עמ'  240 ,237 ,233 ,232 ,155 ,147 ,63 ,10שמאלית285 ,)2(281 ,)2(280 ,278 ,274 ,
מרים בן חיים עמ' 171 ,141 ,140 ,139 ,132
שי גינות עמ' 100 ,88
מירית גל־עד עמ' )2(163
אלי דגני" ,מקורות" עמ' 241 ,)3(223
דני הדס עמ' 294 ,286 ,252 ,239 ,238 ,234 ,212 ,209 ,205 ,200 ,157-156 ,148 ,145 ,144 ,104 ,69 ,48 ,13
ארז הרנשטט עמ' 117 ,114 ,22
ירון ויסבין עמ' )2(99 ,)2(98
מורי חן עמ'  56ימנית מרכזית 57 ,שמאלית עליונה85 ,)2(71 ,66 ,
מיכאל כהן (מייקל) עמ' 23
גלעד לבני עמ'  19 ,12עליונה 240 ,235 ,229 ,227 ,216 ,199 ,196 ,124 ,73 ,45 ,44 ,)4(28 ,ימנית316 ,298 ,297 ,257 ,256 ,
דובי לחוביצר עמ' 182
מו"פ ערבה עמ' 211
יוסי מוצ'ניק עמ' 103
אמנון נבון עמ'  110 ,61 ,60 ,47 ,43שמאלית225 ,203 ,172 ,
רעי סגלי עמ' 273
בר סלוין עמ'  56 ,42 ,36 ,21ימנית עליונה 70 ,ימנית 74 ,עליונה269 ,107 ,
יובל ספיר עמ'  56ימנית תחתונה
חיים סרברו עמ' 307 ,)2(305 ,290
אברהם קדם (קקטוס) עמ'  110ימנית189 ,תחתונה
עודד קינן עמ'  70שמאל265 ,258 ,91 ,)2(79 ,)2(77 ,
בועז רביד עמ' 94
מימי רון עמ'  57-56מרכזית עליונה ומרכזית תחתונה65 ,
רשות העתיקות עמ'  136 ,134צילום :קלרה עמית 137 ,צילום :מיקי קורן והראל גרדין
רשות ניקוז ערבה עמ' ( 191 ,17תלתן)( 193 ,תלתן)( 195 ,תלתן)( 228 ,219 ,תלתן)( 231 ,אלבטרוס)
עמי רותם עמ'  194עליונה255 ,198 ,197 ,
National Archives London p. 159
Pletorial journey through the Holy Land, London p. 158

תרשימים

מנחם מרקוס עמ'  14 ,13למטה 146 ,15 ,מפה246 ,
עמנואל מזור וטל חצב עמ'  14למעלה
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שיטה סלילנית בנחל עשוש
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הספר יוצא לאור בתמיכתם הנדיבה של הגופים הבאים:

מועצה אזורית ערבה תיכונה

מכון קרן קימת לישראל
לתולדות הציונות וההתיישבות

החטיבה להתיישבות

ההסתדרות הציונית העולמית

החטיבה להתיישבות ההסתדרות הציונית

רשות ניקוז ערבה

שותפות 2000

מחלקת סלולר החברה לפיתוח הערבה
Arava Development Co. Arava Development Co.

שלהב סוכנות לביטוח

אדר פיננשיא סוכנות לביטוח פנסיוני

ביובי הדברה ביולוגית

בנק לאומי

גניגר מפעלי פלסטיקה

דוד צ'פניק ובניו יבואני ציוד הנדסי

הבנק הבינלאומי

הגרעין תשומות לגינון וחקלאות

הזרע ג'נטיקס יצור ושיווק זרעים

זרעים גדרה טיפוח ושיווק זרעי ירקות

חברת מגדלי ערבה ליצוא

חישתיל תאגיד משתלות

ירוק  2000תשומות וידע לחקלאות

נטפים פתרונות חדשניים בחקלאות

י.מ.א רבסל מוצרי אריזה

